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NOTÍCIAS

O jornal diário dos ancepianos.
23 de  abril- 8h30

FUNPRESP PROMOVE NO DF 3º SEMINÁRIO
INTERNACIONAL

A Funpresp promove  desde o início da manhã desta terça-feira, 23, o 3º Seminário Internacional “A Previdência Complementar do
Servidor Público”. O evento está sendo realizado em Brasília e transmitido ao vivo pela página da Entidade no Facebook e pela TV
Funpresp, no YouTube. O Presidente Roque Muniz elogia a iniciativa do Presidente da Funpresp, Ricardo Pena, por ver nela uma
oportunidade a mais de uma útil troca de ideias e experiências. A Ancep acompanha o evento de perto, estando presentes
diretores e conselheiros.
 
A ideia do seminário é ampliar a discussão e destacar a importância do regime de previdência complementar, não só para o
servidor, mas para toda a sociedade. O evento, patrocinado pela Mongeral-Aegon, também se insere nas comemorações do 6º
aniversário da Funpresp.
 
Para contribuir com a questão, foram convidados pesquisadores renomados, do Brasil e de outros países, como Chile e Estados
Unidos. Os especialistas vão apresentar experiências internacionais, além de discutir o papel das entidades fechadas de
previdência complementar no serviço público como modelo bem sucedido de proteção previdenciária e de investidor institucional
de médio e longo prazo no Brasil. Os debatedores vão se apresentar em painéis com temas como longevidade, sustentabilidade,
investimentos, governança e inovação.
 
 
Contexto - O debate assume relevância ainda maior no momento em que o Congresso Nacional debate uma reforma do modelo
atual de previdência pública. O seminário também se insere nas comemorações dos seis anos de criação da Funpresp, além de
contribuir para desenvolver uma nova mentalidade de valorização da poupança previdenciária no país.
 
Para o debate, estão sendo convidados servidores públicos (participantes ou não da Funpresp), patrocinadores (entre eles, os
órgãos fiscalizadores Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc - e Comissão de Valores Mobiliários - CVM
-, além do Banco Central), entidades representativas dos servidores e de entidades fechadas de previdência complementar,
empresas e fundações do segmento de previdência privada e parceiros da Funpresp.

http://www.ancep.org.br/wp/
https://pt-br.facebook.com/funprespexe
https://www.youtube.com/user/Funpresp
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Ancepianos se preparam para o 8º Encont 
 
"O 8º ENCONT - Encontro Nacional dos Contabilistas de Entidades de Previdência,  que será realizado em Porto Alegre/RS nos
dias 1º e 2 de agosto será palco de grandes debates sobre a sustentação dos novos rumos que a previdência complementar
fechada está buscando para se posicionar frente ao mercado", diz Alexandre Cure, Diretor Administrativo da Indusprevi, uma das
maiores entidades gaúchas.
 
Ele prossegue: "Acompanho desde 2005 os eventos promovidos pela ANCEP e sei da qualidade e profissionalismo dos seus
dirigentes e técnicos, algo que aliado a expertise da ABRAPP, colocam nossos operadores contábeis a frente dos principais temas
do nosso segmento. O momento impõe-nos um alinhamento entre as estratégias e as operações e os nossos contadores
são fundamentais neste processo de construção de um novo modelo de negócio para os nossos fundos de pensão. Precisamos
inovar e crescer buscando a sustentabilidade do nosso Sistema com o enfrentamento responsável dos entraves o qual estamos
submetidos e, neste sentido, a presença de dirigentes, conselheiros e demais profissionais atuantes em fundos de pensão (das mais
diversas áreas) nos encontros de contadores tem se tornado cada vez mais expressiva."
 
O tema-central  do 8º ENCONT  já está escolhido: "Contabilidade na Era Digital: Rompendo Fronteiras em um Mundo em
Transformação" e logo a programação estará sendo anunciada. Por todas as razões trata-se de um evento imperdível,
daqueles que vale a pena marcar com destaque na agenda.
 
 
 

Fusão entre Previc e Susep pode acontecer logo
 
 
A notícia saiu no meio da tarde de ontem no blog do jornalista Lauro Jardim, no SITE DO O GLOBO: A fusão entre a PREVIC
e a SUSEP se dará rapidamente, com o Governo enviando já na próxima semana uma MP ao Congresso selando a fusão,
que terá no comando a economista Solange Paiva Vieira.
 
Em suas edições de hoje,  os jornais  VALOR ECONÔMICO e DCI trazem o contexto e novos detalhes: O primeiro traz foto
do Presidente da Abrapp, Luís Ricardo Martins e  registra que a possibilidade de criação de uma agência única para regular
o sistema de previdência privada no Brasil pode ser o caminho encontrado pelo governo para gerenciar o regime de
capitalização, previsto na reforma da Previdência, na visão de fontes ouvidas pelo jornal. Apesar de ainda haver não haver
definição sobre o modelo adotado, o nome cotado para tocar esse projeto é o da economista Solange Vieira, atualmente à
frente da Susep. Ela se reuniu ontem com o Ministro Paulo Guedes, da Economia, mas pouco disse após o encontro.
Afirmou apenas que a fusão entre as autarquias não está descartada pelo governo federal, mas nada adiantou sobre os
temas discutidos.
 
 
 

Petros ganha novo diretor de Investimentos
 
A Petros informou que o economista Alexandre da Cunha Mathias foi escolhido como seu novo diretor de Investimentos,
informa em sua edição de hoje a publicação para assinantes RELATÓRIO RESERVADO e em nota curta o VALOR
ECONÔMICO. 
 
Gomes Neto foi presidente da fabricante de carrocerias de ônibus Marcopolo. Seu nome foi anunciado pela companhia
como sucessor de Paulo Cesar de Souza e Silva, que permanece como consulto sênior no conselho.
 
 
 
 

Previ: Embraer tem novo presidente
 
O conselho de administração da Embraer aprovou Francisco Gomes Neto como novo diretor-presidente da companhia, com início
de mandato em 1º de maio, informa o VALOR ECONÔMICO. A Previ é acionista relevante da empresa.
 
Gomes Neto foi presidente da fabricante de carrocerias de ônibus Marcopolo. Seu nome foi anunciado pela companhia como
sucessor de Paulo Cesar de Souza e Silva, que permanece como consulto sênior no conselho.
 
 
 
 

Reforma da Previdência  : Governo recua para evitar desidratação maior de sua
proposta
 
O governo encaminhou emendas para suprimir pontos de sua proposta de reforma da Previdência na expectativa de que,
com isso, o texto saia menos desidratado da votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, informam O
GLOBO, O ESTADO DE S. PAULO e VALOR ECONÔMICO.
 
O VALOR ECONÔMICO  teve acesso a três emendas que, entre outros pontos, excluem o fim da multa de 40% do FGTS na
demissão sem justa de aposentados e também o que facilita a alteração da idade de aposentadoria compulsória de juízes,
o que permitiria ao presidente Bolsonaro nomear mais ministros ao Supremo Tribunal Federal.
 
O governo tenta assim  diminuir as mudanças que a reforma da Previdência deve sofrer na Comissão de Constituição e
Justiça, onde deverá ser votado hoje o parecer do deputado Marcelo Freitas (PSL). O texto ainda será negociado pelos
deputados com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, antes da sessão para votar a proposta,
às 14h30.
 
Por outro lado, informa a FOLHA DE S. PAULO ter o  presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciado  nesta
segunda-feira (22) ter firmado acordo com o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, para a liberação de dados
sigilosos da reforma após a votação da proposta na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). 
 
Segundo Maia, as informações serão liberadas na quinta-feira (25) pela manhã. A deliberação está marcada para esta terça-
feira (23) às 14h30 no colegiado. 
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